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Styrelsen för Föreningen Riseberga Rediviva får härmed avge följande verksamhetsberättelse 

för 2017. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

 

Ordförande  Wivianne Högman (även kassör) 

Vice ordförande Kerstin Löfqvist Åberg 

 

Ordinarie ledamöter Elisabeth Berg, Urban Bergström, Lena Brättorp (sekreterare), Tor 

Eriksson, Maria Sundström, Eva Wetter och Kajsa Henricson 

 

Suppleant Elin Löfberg 

 

Revisorer   Göran Henrikson och Kåre Schortz  

 

Revisorssuppleant Dag Stranneby 

 

Valberedning Olle Widlund (sammankallande), Barbro Bengtsson och Gunilla 

Pihlblad 

 

 

 

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under året. Antal betalande medlemmar 

uppgår till 57 personer. För den ekonomiska redogörelsen hänvisas till särskild handling.  

 

Årsmötet ägde rum den 23 mars på Stadsarkivet i Örebro med 14 närvarande medlemmar.  

Efter årsmötet höll  Maria Vretemark från Västergötlands museum en mycket uppskattad 

föreläsning med titeln "Erik den helige, Birger Jarl och Magnus Ladulås - om kungliga gravar 

och gravöppningar". Drygt 55 personer deltog vid föreläsningen. Efteråt serverade föreningen 

kaffe med tilltugg.  

 

Resa till Julita 

En bussresa till Julita gård arrangerades den 20 maj tillsammans med två andra lokala 

föreningar. Totalt deltog 39 personer, varav sex från oss. Guidat besök i trädgården och stora 

huset gjordes.  
 

Föreläsning 

Den 11 oktober anordnades en föreläsning på Stadsarkivet i Örebro av biolog Gunnar 

Widaeus från Vårfruberga klosterförening som mycket kunnigt berättade om klosterväxter 

och andra medeltida växter.  Tyvärr lockade föreläsningen endast tio personer. 

 

 

 



 

Guidningar 

Föreningens guidegrupp har även under 2017 bestått av Wivianne Högman (samordnare), 

Kerstin Löfqvist Åberg, Gunilla Pihlblad, Sten Jansson och Elisabeth Berg. 

 

Vid  guidearrangemang vid Riseberga har det kommit knappt 500 åhörare under tiden maj – 

oktober inkl nedanstående fackelguidning. 11 onsdagskvällar från 28 juni - 30 augusti har 

guidning genomförts för allmänheten med varierande antal besökare, mellan 2 och 17 

personer. Elva förbokade guidningar har ägt rum.  

 

Guidningar i Riseberga för barn har ökat 2017. Dels genom att Wivianne och Ulla Winroth 

pratat för en klass från Hidinge skola och dels genom att Elisabeth Berg och Kerstin Löfqvist 

Åberg tog emot besökare för en av kommunens arrangerade sommarlovsaktivitet. Dessutom 

har en förskola i Örebro besökt Riseberga.  

 

Även genom föredrag på andra platser än i Riseberga har kännedom spridits. Wivianne har 

talat om Riseberga kloster i Laxå, Tryggeboda och Mullhyttan för olika föreningar. Dessutom 

ingick Elisabeth och Wivianne i kommunens monter på Sannamarken.   

      Liksom tidigare år arrangerades ”Riseberga i facklors sken” den 6  september då det regnat 

under dagen men klarnat upp på kvällen. Arrangemanget startade med kaffe och Riseberga-

tårta utanför bönhuset. Intresseföreningen för Riseberga bönhus medverkade och berättade 

om patron Olof Gabriel Hedengren. Medan mörkret sänkte sig berättade våra guider om 

klostret varvat med sång och musik.  Nunnekören och systrarna Lysén underhöll med sång 

och musik och gitarristen Gunnar Hjort spelade medeltida visor.  Allt ägde rum inne i 

klosterkyrkan. Ljud och ljus ansvarade Lekebergs Revysällskap för.  Totalt kom 150 besökare 

som fick en magisk kväll i klosterkyrkan. 

 

Totalt har drygt 600 personer fått information om Riseberga under året genom guidernas 

försorg.  

 

Guiderna har under hösten påbörjat en internutbildning genom att träffas och diskutera olika 

frågor som kan komma upp vid guidningarna under ledning av Kerstin Löfqvist Åberg. 

 

 

Föreningens hemsida finns i Sveriges hembygdsförbunds portal. Adressen är 

www.hembygd.se/riseberga. Hemsidan administreras av Maria Sundström. Facebook-kontot, 

under namnet Riseberga Kloster, administreras av Gunilla Pihlblad. 

 

 

Örebro den 7 februari 2018 

 

Styrelsen i Riseberga Rediviva 
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